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QUYẾT ĐỊNH 
Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 7 năm 2022 

 
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về 
kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;  

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở GTVT Lạng Sơn;  

Căn cứ kết quả trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 đến 31 tháng 7 năm 
2022. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi phù hiệu đối với 14 phương tiện kinh doanh vận tải do vi 
phạm quy định tại Điểm b, Khoản 10, Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-
CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều 
kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cụ thể có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 
km xe chạy trong tháng 7 năm 2022. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

- Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tại Điều 
1: Phải nộp lại phù hiệu về Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn (qua Phòng 
Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái) trước ngày 29/8/2022; không được 
sử dụng phù hiệu nêu trên để kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù 
hiệu.  

- Thanh tra Sở: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định của các đơn 
vị có phương tiện vi phạm. Xử lý nghiêm đối với các phương tiện và đơn vị vận 
tải cố tình đưa phương tiện đã bị thu hồi phù hiệu vào hoạt động kinh doanh vận 
tải.  

- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: Theo dõi, đôn đốc việc 
chấp hành xử lý vi phạm của các đơn vị vận tải. Từ chối việc thực hiện các thủ 



2 
 
tục hành chính liên quan đến đơn vị vận tải nêu trên cho đến khi chấp hành đầy 
đủ, nghiêm túc việc xử lý vi phạm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Trưởng 
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái; Chánh Thanh tra Giao thông 
vận tải; Lãnh đạo các đơn vị có phương tiện vi phạm và các đơn vị, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3 (t/h); 
- Tổng cục ĐBVN (b/c); 
- LĐ Sở; 
- Cục Thuế tỉnh;  
- Công an tỉnh;         
- Thanh tra GTVT; 
- Website Sở; 
- Lưu VT, QLVT,PT&NL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

Đã ký 
 

Nguyễn Ngọc Huy 

 
 


